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Kolding for over 
100 år siden i 
70-årig lokal kunst
ners venlige streg

Erik Lundgren, der skulle have været hotelmand som 
sin far, blev tegner på internationalt plan.

Erik Lundgren er født i Kolding den 7. juni 1904, og 
det vil derfor være naturligt netop i år, hvor kunstneren 
passerer en rund dag, at bringe nogle af Erik Lundgrens 
tegninger, der viser hans stadig nære tilknytning til sin 
kære fødeby -  trods mange års »udlændighed«. Som søn 
af en af byens dygtige hotelmænd, C. Lundgren, »Hotel 
Kolding«, var det naturligt, at Erik Lundgren skulle 
fortsætte i faderens fodspor, og han påbegyndte derfor 
uddannelsen på Hotelfagskolen i Lausanne.

Det blev dog mere og mere klart for den unge mand, 
at han følte sig mere draget af kunsten end af hotelfaget, 
så han rejste til Italien og besøgte Milano, Rom og flere 
byer, hvor der var inspiration i rigt mål at hente for en 
vordende kunstner.

Måske var det af pligt, at han holdt fast ved hotelfaget 
endnu et halvt år i Paris, men så brød han endelig ud og 
begyndte at tegne, og i 1922 blev han af halvtreds an
søgere udtaget blandt de otte, der blev optaget på »Aca
demie des beaux-arts«. -  Senere gik turen til USA, hvor 
Erik Lundgren som medarbejder ved forskellige maga
siner og blade med sin karakteristiske streg gengav tidens 
tempo.

Fra 1930 slog Erik Lundgren sig ned i København 
som tegner til forskellige ugeblade og søndagsmagasiner. 
Han fik sin debut som maler på Kunstnernes Efterårs
udstilling i 1935, og en serie oliebilleder og tegninger af 
Erik Lundgren fra perioden 1940-45 er bl. a. repræsen
teret på Københavns Bymuseum.

Som en anden side af Erik Lundgrens talent må også 
her nævnes portrætskulpturer og medailloner, bl. a. af 
Abbé Pierre, Hans Brix, Poul Reumert og Albert Schweit
zer. En kunstner kan udtrykke sine følelser lidt ander
ledes end andre, og vi lader derfor disse tegninger tolke 
Erik Lundgrens stedse bevarede kærlighed til sin fødeby, 
Kolding. Tegningerne er venligst udlånt til »Kolding 
Bogen« af frk. A. Stavener. Bysvenden

©(1 ergäbe l K olbing omfting J830.

Østergade i Kolding omkring 1830.

© a a tb  en 73 lnttrm orgtn om ftin g  18 5 0 .

Op mod jul i Borchs G aard omkring 1850. -  Ingen tvivl om at der 
står gåsesteg på Stadthauptmandens bord juleaften.
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<3ct. OUtoIai x&irfe i K olbing, fet fea øtotøtaam et.

Mens sneen sagte daler og med sit hvide puds forøger julestem
ningen, skuer vi ud over staden med Set. Nicolai Kirke i forgrun
den, som Erik Lundgren har tænkt sig udsigten fra slotstårnet i 
midten af forrige århundrede.

JKbeføabe 1 5?o(blnø mcb bet øamte „3onifo“.

Adelgade med det gamle Hotel Føniks (til venstre), hvor nu Lum- 
bye har til huse.

PKløcnccn paøfcrcc SKøent QBløflnøø ©aaeb paa &)ocnct af ©ønbctøabc oø .&cl(iøtocøøabc. 
O cnø P e te r  QDløflnø fcø til ocnftre fot £øøten l P iøtaøflon mcb en af Paøfaøccccnc.

Hjørnet af Søndergade og Helligkorsgade omkring 1850. Diligen
cen holder foran Brødsgaards Hotel (nu Missionshotellet), og Jens 
Peter Wissing, der var stadens mest velhavende mand, er på vej 
fra sin gamle gård (th.) for at få et måltid varmt mad på hotellet.

Kongelig tier til 
Haderslev-Grethe

- 1 Søndergade lå »Hotel hvide Hest«. I gården var der 
en stor hestestald, hvor landboerne staldede op. Her blev 
Falcks første udrykningsvogn i Kolding installeret. Læn
gere nede, hvor hesteslagter Schmidt senere fik forret
ning, var der en restaurant, hvis ejer hed Mads Nielsen. 
Der var en port til en baggård, hvor en beslagsmed havde 
værksted. Over for lå en ejendom, hvor en af Koldings 
kendteste gadehandlere, »Haderslev Grethe«, holdt til. 
Hun kørte rundt med en lille trækvogn og solgte grønt og 
blomster. Da Chr. X for første gang besøgte Kolding som 
konge og kørte gennem Søndergade, gik Grethe ud foran 
vognen, nejede dybt og overrakte Dronning Alexandrine 
en beskeden lille buket blomster.

Kongen blev meget rørt og gav Grethe en tikrone
seddel
(FORTÆL HVAD DE HUSKER: Åge Thomsen, Schjør- 
ringsvej 12, Kolding, født 22/5 1909)
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